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LILLA EDET. Bäst kund-
nöjdhet tre år i rad.

Årets företagare i Lilla 
Edet surfar minst sagt 
på en framgångsvåg.

– Hårt arbete, förstå 
betydelsen av bra kund-
relationer och duktiga 
medarbetare är nyckeln 
till framgång, säger äga-
ren Åke Stendahl.

Stendahls Bil har upplevt en 
smått otrolig resa, från att 
ha varit fyra anställda 1997 
har företaget idag 50 perso-
ner som arbetar på någon av 
anläggningarna i Lilla Edet 
eller Stenungsund.

– Det historiskt viktigaste 
beslut som vi fattat var när vi 
2007 bestämde oss för att bli 
egen återförsäljare av Volvo 
och Renault efter skilsmäs-
san från Bilia. Samma år 
byggde vi ny anläggning i 
Stenungsund, berättar Åke 
Stendahl.

Kenny Hansson kom in 
som vd i bolaget på hösten 
2010. Att skapa en tydlighet 
inom organisationen har va-
rit en prioriterad arbetsupp-
gift.

– Vi har bestämt oss för 
en fi losofi , vad som gäller 

internt och externt, och hur 
vår personal ska förhålla sig 
till den. Respektive ledare i 
varje rör har blivit goda am-
bassadörer. Vi har varit väl-
digt bra under lång tid vilket 
innebär att medarbetarna 
har ett helt annat självförtro-
ende än tidigare och drivs av 
att hela tiden vilja bli bättre. 
Det är ingen som vill ramla 
ner, säger Kenny Hansson 
och fortsätter:

– Alla förstår att vi måste 
bli bättre på allt, det fi nns 
inget som är optimalt. Vi 
eftersträvar ännu mer kund-
känsla.

Tre ledord som präglar 
er verksamhet?

– Positivitet, kunden i 
centrum och förtroende. 
Folk ska veta att de alltid kan 
lita på oss.

Vilken är er största 
utmaning?

– Det är att vi med vår 
storlek kan hålla en fortsatt 
hög kompetens nu när den 
tekniska explosionen har 
slagit igenom. Mutter har 
bytts ut till systemelektro-
nik. Vi ska ha kompetens och 
samtidigt en organisation 
som klarar av det, säger Åke 
Stendahl.

Vad skiljer bilhandeln 
idag jämfört med hur det 
såg ut för 20 år sedan?

– Kunderna är betydligt 
mer pålästa idag, det gäller 
både priser och teknik. Det 
är den stora skillanden, säger 
Åke.

Vad fi nns att säga om 
ert produktutbud?

– Jag skulle inte vilja byta 
ut det mot något annat och 
självklart är det en del av 
framgången. Dacia har gjort 
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Vd: Kenny Hansson.
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säljning och service av bilar 

i Lilla Edet och Stenungsund.

Åke Stendahl, ägare, och Kenny Hansson, vd på Stendahls Bil.

– Stendahls Bil söker 
ständig förbättring

Hårt arbete och bra medarbetare

att vi har fått in ett lågprisal-
ternativ, Renault är oerhört 
duktiga när det gäller teknik, 
transportbilar samt elbilar 
där man ligger i framkant. 
Volvo har en ny modellfl ora 

som är väldigt stark, säger 
Åke Stendahl.

Hur känns det att bli 
Årets företagare – igen?

– Jätteroligt! Den utmär-
kelsen kan man inte få för 

många gånger.
Ni kommer att ex-

pandera, när ligger det i 
tiden?

– Vid årsskiftet kommer 
vi att ha klart med en ny 

servicemarknadsanläggning 
i Älvängen, där vi får anri-
ka Hardesjö Bil under våra 
vingar. Det ser vi fram emot, 
avslutar Kenny Hansson.

JONAS ANDERSSON
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Kristdemokraterna i 
Lilla Edets kommun utsåg 
enhälligt Lions club vid 
sitt årsmöte som värdig 
vitsippspristagare för 2014. 
KD avdelningen instiftade 
vitsippspriset 2001.Tidigare 
pristagare; Reine Axels-
son, idrottsledare, Sara O 
Lady, entreprenör Rädd-
ningstjänsten, Lilla Edet 
kommun, Solveig Ekdahl, 
keramiker, Vesten-Utby by-
alag, förening. Ett litet urval  
av årens vitsipps pristagare 
och där alla de övriga fortfa-
rande är verksamma.

 ”Utmärkelsen ska i första 
hand ses som en motivation 
till Lions club i Lilla Edet 
samt ett erkännande för 
årtionden av förtjänstfullt 

arbete som välgörare och 
kulturbärare. Vilket kommer 
att föras vidare till nya gene-
rationer.”

 Lions club i Lilla Edet 
har med 57 års verksamhet i 
kommunen inte tappat bort 
sitt sociala engagemang. 
Utan har med förnyelse 
utvecklats till en oumbärlig 
organisation i kommunen. 
Föreningen har osjälviskt 
verkat och bidrar med att 
hjälpa och sprida glädje till 
andra medmänniskor. Lions 
gör även gott för övriga 
organisationer både lokalt 
nationellt och internatio-
nellt. Insatserna kan bestå av 
olika karaktärer beroende på 
vilket grad som insatserna 
gestaltar sig vid de specifi ka 

hjälp tillfällena.
Prisceremonin ägde rum 

på Andréens konditor som 
var välfylld med Lions-
medlemmar. Margareta 
Karlsson, Lions president, 
tog emot Vitsippspriset som 
bestod av ett unikt diplom, 
blommor samt gåvocheck. 
Presidenten läste själv upp 
motiveringen för mötes-
deltagarna och tackade på 
Lions vägnar för utmärkel-
sen. Utdelare var; Marianne 
Genborg, Anders Karlsson 
och Thuraya Svensson.

Bengt Arne Wester-
lind redogjorde över bland 
annat Lions verksamhet 
och historia. Lions club I 
Lilla Edet är den förening 
i Lions som samlar in mest 

pengar per medlem i Sve-
rige. Westerlind berättade 
att inga insamlade medel 
används till administration 
utan alla kring kostnader tas 
ut från medlemsavgifterna 
i föreningen. Lilla Edet 
festivalen nämndes som 
ett publikt lyckat inslag. 
Unga som gamla har fått 
en naturlig mötesarena som 
ligger i tiden. Den möjlig-
gör att man kan umgås över 
generationsgränserna på ett 
trivsamt sätt i kommunen.

Jens Nielsen
KD Ordförande Lilla Edet

Lions club i Lilla Edet prisat av Kristdemokraterna med vårens vitsippspris

VÄSTERLANDA. Nu på 
söndag, den 1 juni, är det 
vernissage på Sågen i Väster-
landa. Det är Sören Sparre, 
Lilla Edet, samt Mikael och 
Olle Amundsson från Mar-
strand, som inviger sin ge-
mensamma utställning.

– Vi är tre målare med 
samma intresses för havet, 

kustens natur och båtar, sä-
ger Sören Sparre.

– Vi har valt att ställa ut 
tillsammans för att visa våra 
personliga uttryck av samma 
område.

Bilden visar Mikaels sjö-
manstjej, Olles ångbåt och 
Sörens kustbild.

JONAS ANDERSSON

Utställning på Sågen

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

 Sören Sparre är en av tre konstnärer som medverkar på den 
 utställning som invigs på Sågen i Västerlanda nu på söndag. www.stc.se

Nu byter vi om!
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LILLA EDET SKANSENVÄGEN
LILLA EDET MAJORSGATAN

UTVECKLING KRÄVER 
STÄNDIG FÖRNYELSE
Vi byter kläder, vi byter frisyr, vi byter 
bil… Inget konstigt med det. Under 
2014 byter våra Sportlifeklubbar 
varumärke till STC Training Club. 
Ett nytt paket, men med samma 
unika och personliga innehåll. Gym, 
gruppträning, rehab och relax  
– för alla människor i alla åldrar.
Välkommen!


